
Wprowadzenie 

Z okazji 70. Rocznicy Wielkiego Powrotu Mieszkańców Warszawy do Swojej Stolicy 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przygotowała zbiór materiałów historycznych dotyczą-

cych Warszawy w 1945 r. Na zbiór ten składa się mapa zniszczeń Warszawy w latach  

1939–1945, którą opublikowano w 1949 r., a której o dziwo nie publikowano w latach póź-

niejszych. Zamieszczamy także pełny tekst Miesięcznika Statystycznego opublikowanego  

w sierpniu 1945 r., a zawierającego dane statystyczne o Warszawie za pierwsze cztery mie-

siące 1945 r. Ten biuletyn również nie był i nie jest szerzej znany. W zbiorze znalazła się uni-

kalna e-publikacja Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r. dedykowa-

na Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Staty-

stycznego. Publikacja zawiera wiele materiałów nie publikowanych lub bardzo mało znanych. 

W tym opracowaniu jest bardzo bogate kalendarium zdarzeń, jakie zaistniały w Warszawie 

po 17 stycznia 1945 r. Zbiór uzupełnia unikalny komentarz do Zestawienia Rocznego za  

1945 r. – dodatku do Miesięcznika Statystycznego – jakie przygotował Wydział Statystyczny 

Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie.  

Na szczególną uwagę zasługują dwa niezwykłe wydarzenia jakie zaistniały w Warsza-

wie w 1945 r. Mieszkańcy zaczęli wracać do prawobrzeżnej Warszawy już późną jesienią  

w 1944 r. Tamte powroty i zjawiska społeczne, polityczne, wojskowe i kryminalne doczekają 

się zapewne odrębnego opracowania, ale dzisiaj należy pamiętać, że Wielki Powrót zaczął się 

od burzliwego odzyskiwania Pragi. Natomiast do lewobrzeżnej Warszawy mieszkańcy zaczęli 

wracać po panicznym wycofaniu się oddziałów niemieckich czyli po 17 stycznia 1945 r.  

Drugim niezwykłym wydarzeniem było to, że miasto od pierwszego dnia wyzwolenia 

było organizmem samorządowo-administracyjnym. Jedną z pierwszych grup zawodowych, 

która dokumentowała powstawanie tego Feniksa z popiołów byli statystycy miejscy. Zaczęli 

swoją pracę już 18 stycznia 1945 r. i na 1 lutego byli w stanie podać informacje o stanie lud-

ności. Dokumentowali każdy odcinek miejskiego życia: reanimację transportu i komunikacji, 

odgruzowywanie ulic, naprawę oświetlenia, przywrócenie wodociągów, kanalizacji, zaopa-

trzenia w gaz. Potrafili nie tylko zebrać te informacje, przekonać sprawozdawców do ich 

przygotowania, ale także potrafili je opracować i opublikować. Głęboki szacunek i wzruszenie 

budzi lektura Miesięcznika Statystycznego za okres styczeń-kwiecień 1945 r. Z pokorą i sza-



cunkiem należy pochylić się nad organizatorami i autorami spisu ludności Warszawy  

z 15 maja 1945 r. Ten spis będzie przedmiotem odrębnego opracowania.  

Wyniki badań statystycznych z 1945 r. budzą ogromne zainteresowanie jeśli zestawi 

się je z realiami i ówczesnymi warunkami życia. Sądzimy, że największym pragnieniem zna-

komitych statystyków warszawskich było udowodnienie całemu światu, że Warszawa była, 

jest i będzie.  

Rok 1945 dla Warszawy to nie tylko Wielki Powrót Mieszkańców, ale także odtwarza-

nie miasta Stefana Starzyńskiego. Warto też pamiętać, że architektem zmian w pierwszych 

dwóch miesiącach 1945 r. był ówczesny Prezydent Miasta Marian Spychalski (mianowany na 

to stanowisko już 18 września 1944 r.). Kontynuował tą trudną pracę Stanisław Tołwiński do 

maja 1950 r.  

Informacje, które publikujemy są dokładnym odtworzeniem zapisów z 1945 r. Nie 

wprowadzaliśmy żadnych zmian, korekt  i uzupełnień, które ogromnie zamazały rzeczywisty 

obraz zdarzeń i danych, a które przeprowadzono w latach późniejszych.  

Autorzy wyrażają zgodę na przedruk materiałów za podaniem źródła. 

Osoby zainteresowane opracowaniami statystyczno-historycznymi Oddziału War-

szawskiego PTS mogą znaleźć nasze opracowania http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

Konsultacje i bliższe informacje można uzyskać u autorów opracowań, tj. Władysława 

Wiesław Łagodzińskiego: w.lagodzinski@stat.gov.pl  lub Barbary Czerwińskiej-Jędrusiak: 

b.czerwinska@stat.gov.pl  
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